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MẨU TIN VỀ VELENJE
Velenje là một thị trấn châu Âu hiện đại, trẻ trung với kiến trúc hiện đại và
sự giao thoa văn hóa cởi mở. Vào thế kỷ 13, lần đầu tiên nơi đây được gọi là
một phố chợ, mặc dù mãi đến sau Thế chiến thứ hai, nó bắt đầu phát triển
thành một thị trấn; vào ngày 20 tháng 9 năm 1959, trung tâm thành phố
mới xây dựng đã được khai trương long trọng. Ngày nay, Velenje cũng là
một thị trấn đô thị, bao gồm 25 khu định cư với khoảng 33.000 người, trong
đó có khoảng 25.000 người sống trong thị trấn. Đây là một trong những
trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Slovenia cũng như là trung tâm việc
làm, hành chính và giáo dục của Vùng Savinja-Šalek. Các trụ cột phát triển
kinh tế của Velenje bao gồm khai thác than, ngành năng lượng, kim khí và
các dịch vụ chuyên ngành; gần đây có thêm ngành du lịch. Cơ sở hạ tầng tốt
và sự mến khách của Velenje đã nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và
quốc tế. Thiên nhiên ở thị trấn (độ cao 390m tại Quảng trường Tito) và
không gian xung quanh bao bọc bạn ở khắp mọi nơi: trong công viên thị
trấn, rừng, ven hồ, trên những con đường mòn dành cho đi bộ đường dài, đi
xe đạp và leo núi. Các cơ sở thể thao hiện đại, tổ chức văn hóa, bảo tàng, tổ
chức giáo dục và nhiều hội nhóm, câu lạc bộ và các cá nhân sáng tạo góp
phần rất lớn vào nhịp đập của thị trấn. Velenje được biết đến với nhiều sự
kiện thể thao, giải trí, du lịch và văn hóa. Đó là thị trấn của âm nhạc, khiêu
vũ, thơ ca và những ý tưởng đang nở rộ. Nhiều tên tuổi nổi bật sẽ viết nên
lịch sử của Velenje: các nhà kinh tế, nhà khoa học, nghệ sĩ, vận động viên,
chính trị gia, v.v. đến từ Velenje. Velenje là một thị trấn của các di tích văn
hóa đặc trưng bởi nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, và đặc biệt là các sự kiện và
con người chào đón nồng hậu, và mong bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời. –
Chào mừng các bạn đến với Velenje, những người bạn cũ và bạn mới!
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